ATA DA 064a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Ao quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade, sede do
Município de Campo Limpo Paulista, Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, no
Plenário da Câmara, sito no 1º andar do Edifício do Paço Municipal, na Av. Adherbal
da Costa Moreira, 255 – Centro, aí, às dezenove horas e vinte e um minutos, constata-se
a presença dos Senhores Vereadores ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE
FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JOSÉ RIBERTO DA
SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE
ARAUJO, MARIA DO ESPIRITO SANTO PARANHOS BIZZO, PAULO PEREIRA
DOS SANTOS e VALDIR ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela
primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva
e a ausência da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, licenciada. Com o número
legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da sexagésima quarta
Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, secretariado pelo Vereador Valdir Antonio Arenghi, 2º Secretário.Toma assento à Mesa o Vereador José Riberto da Silva, Vice-Presidente. Em seguida, o senhor Presidente convida a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo a
ocupar o lugar vago à Mesa, servindo de Secretária nesta Sessão, por se encontrar licenciada a primeira Secretária. O senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao
Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Tiago, capítulo 4,
versículos 8, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Em seguida, o senhor
Presidente solicita à Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Pires a leitura do
pedido de licença da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima pelo período de quinze
(15) dias, a contar do dia primeiro de fevereiro de 2020, e por motivo de moléstia. Finalizada a leitura, o senhor Presidente anuncia que o pedido de licença foi deferido e que a
suplente Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo tomou posse em seu Gabinete na data
de hoje, dispensada das formalidades regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior, em substituição à Vereadora licenciada. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da décima quinta Sessão Extraordinária de 10 de dezembro de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão a Ata da
décima sexta Sessão Extraordinária de 10 de dezembro de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. O Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da sexagésima terceira Sessão Ordinária de 10 de dezembro de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão a Ata da
décima sétima Sessão Legislativa Extraordinária de 19 de dezembro de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos.
Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão a Ata da décima oitava Sessão
Legislativa Extraordinária de 14 de janeiro de 2020, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 01, do período de onze
de dezembro de 2019 a quatro de fevereiro de 2020, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2019 à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. A seguir, o senhor Presidente solicita ao autor, Vereador Marcelo de Araujo, a leitura das Indicações apresentadas números: 9.221, que sugere a limpeza e o desassoreamento dos canais existentes na Rua Água Marinha, situada no Jar-

dim Marchetti, viabilizando estudos para, se possível, canalizar suas águas; e 9.222,
propondo a limpeza e a roçada das margens da Rua Guaxinduva, no Jardim Santa Maria, bem como reparos no trecho do seu leito carroçável onde a pavimentação está danificada, em chão de terra com matos crescidos. Em seguida, o Senhor Presidente proclama seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita à Assessoria Legislativa a leitura, para
conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa que seguem: a) Moção nº 2.015 do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Prefeito Municipal por providências no sentido de que sejam realizados serviços de limpeza e de desassoreamento no córrego existente no Jardim Santa Lúcia, final da rua Falcão, bem como
a remodelação da galeria ali implantada de maneira a ampliar seu diâmetro; b) Moção
nº 2.016 do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos medidas urgentes visando
a conservação mecânica das vias públicas do Bairro Estância Figueira Branca; c) Moção
nº 2.017 do Vereador Denis Roberto Braghetti, apresenta à família enlutada, na pessoa
da Sra. Marines Gomes da Silva Agnolon, os mais sinceros e profundos votos de pesar
pelo falecimento do senhor Wagner Agnolon, ocorrido no último dia 28 de Janeiro de
2020; d) Moção nº 2.018 do Vereador Denis Roberto Braghetti, apresenta ao Centro
Cultural e responsáveis pelos cuidados da nossa artista, os mais sinceros e profundos
votos de pesar pelo falecimento da senhora Tama Sigulda, ocorrido no último dia 26 de
Janeiro; e) Moção nº 2.019 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Governador do Estado para que, com urgência, através de seus órgãos competentes, firme
convênios com os Municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista para
a realização das imprescindíveis obras de adequação e revitalização da estrada vicinal
Marginal do Rio Jundiaí; f) Projeto de Lei nº 2.860 do Executivo, cria o Fundo de Honorários Sucumbenciais e fixa critérios para o rateio dos honorários de sucumbência aos
Procuradores do Município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; g) Projeto de Resolução nº 405 da Mesa, dispõe sobre extinção de cargo do quadro funcional
da Câmara Municipal; h) Projeto de Resolução nº 406 da Mesa, cria e regulamenta, nos
termos dos artigos 157 a 161 da Lei Municipal nº 344, de 30 de abril de 1973, Funções
Gratificadas na organização administrativa da Câmara Municipal de Campo Limpo
Paulista; i) Projeto de Lei Complementar nº 686 da Mesa, dispõe sobre a criação de novas referências na Tabela Salarial dos Servidores da Câmara Municipal e reclassificação
de pessoal administrativo da Secretaria da Câmara e dá outras providências; j) Projeto
de Lei nº 2.861 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, institui no município de
Campo Limpo Paulista a Semana do Meio Ambiente e dá outras providências. Com a
palavra o Vereador José Riberto da Silva requer a dispensa da leitura do inteiro teor
dessas proposituras protocoladas. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto da Silva, sem debates. Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens ou Justificativas dos Projetos e das Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado, no que foi atendido.
Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.860 e
2.861, os Projetos de Resolução números 405 e 406 e o Projeto de Lei Complementar nº
686 à disposição das Comissões Permanentes para elaboração de pareceres, iniciando-se
pela Comissão de Justiça e Redação. Declara que as Moções números 2.015 a 2.019 ficam transferidas para a Ordem do Dia desta Sessão, para discussão e votação únicas,
por urgência determinada pelo número regimental de subscrições. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa para a Fase de Assuntos Gerais e pede aos Senhores Vereadores
interessados em fazer o uso da palavra a se inscreverem junto ao 2º Secretário. A seguir,
o Vereador Marcelo de Araujo pede permissão ao senhor Presidente para fazer sua manifestação junto à Mesa, sentado, por ter feito cirurgia no joelho, no que foi autorizado.

Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo saúda todos os presentes e diz que se
inicia mais um novo ano legislativo, porém os velhos problemas de infraestrutura continuam na cidade, a exemplo do que ocorre com a Rua Águas Marinhas, que de há muito
vem sofrendo com transbordamentos dos canais lá existentes, sem que medidas sejam
tomadas para solucionar a situação, sugerindo obras que cita que poderiam resolver o
problema. Diz que foi atrás e conseguiu Emenda Parlamentar para o Município, verba
insuficiente para resolver o problema. Relembra episódio de enchente da Rua Águas
Marinhas ocorrido em 2018, que acompanhou pessoalmente, rogando para o Executivo
dar mais atenção ao local, já que seus moradores vivem em sobressalto com a possibilidade de novas enchentes com a elevação das águas do Rio Jundiaí. Sem mais Vereadores
inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos sem
intervalo, determinando nova chamada respondida pelos Vereadores anteriormente
nominados e com quórum legal para deliberação, já em fase de Ordem do Dia. Atendendo solicitação do Presidente, a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo
efetua a leitura da Ordem do Dia da Sessão de que se trata, composta pelos seguintes: a)
Projeto de Resolução nº 403 do Vereador Marcelo de Araujo, que inclui parágrafo 5º no
artigo 92 do Regimento Interno do Legislativo, para primeira discussão e votação; e b)
Requerimento nº 2.600 do Vereador Marcelo de Araujo e outros, que convoca o Diretor
Municipal de Habitação para prestar esclarecimentos aos Vereadores, para discussão e
votação únicas. Com a palavra o Vereador José Riberto da Silva requer a imposição do
regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.860, ao Projeto de Lei Complementar nº 686,
ao Projeto de Resolução nº 405 e ao Projeto de Resolução nº 406, com inclusão na Ordem do Dia desta Sessão para que fossem apreciados em discussão e votação únicas e a
votação em bloco das Moções números 2.015 a 2.019, requerimento este aprovado por
unanimidade e sem debates na respectiva fase de discussão. Em seguida, o senhor Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídos
o Projeto de Lei nº 2.860, o Projeto de Lei Complementar nº 686, o Projeto de Resolução
nº 405 e o Projeto de Resolução nº 406, bem como as Moções números 2.015 a 2.019
transferidas do Expediente por número regimental de subscrições. Prosseguindo, o senhor Presidente anuncia a apreciação, em primeiro turno, do Projeto de Resolução nº
403, solicitando ao Assessor Jurídico a leitura do respectivo parecer jurídico. Em seguida, passa a colher os pareceres verbais, ante a falta de forma escrita, das Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que manifestam aquiescência à
aprovação da matéria. Submetido o Projeto de Resolução em primeira discussão, manifesta-se sentado o Vereador Marcelo de Araujo. Submetido em primeira votação, é o
Projeto de Resolução nº 403 aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente
submete ao Plenário o Requerimento nº 2.600. Pronuncia-se o autor, Vereador Marcelo
de Araujo, e levanta questão de ordem, segundo a qual, com a rejeição do regime de urgência solicitado ao Requerimento em exame na Sessão Ordinária anterior a esta, a data
para convocação do Diretor Municipal de Habitação ali constante estaria prejudicada,
retificando-a para o dia 11 de fevereiro às 10h00. A seguir, o senhor Presidente aceita a
retificação. Prosseguindo com a apreciação do Requerimento nº 2.600, o senhor Presidente anuncia a sua discussão única, na qual manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Marcelo de Araujo, Cristiane Friolim Damasceno, novamente Marcelo de Araujo
pela autoria, Cristiane Friolim Damasceno pela liderança e Denis Roberto Braghetti.
Em votação única, o Requerimento nº 2.600 é aprovado por unanimidade. A seguir, o
senhor Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei nº 2.860, sob regime de urgência, solicitando, preliminarmente, a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica.
Proclama haver três Emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação, cada
qual contando com o parecer favorável e escrito da referida Comissão. O senhor Presidente anuncia a apreciação da Emenda nº 01, solicitando ao Assessor Jurídico a sua leitura. Finalizada a leitura, o senhor Presidente submete a Emenda nº 01 ao Projeto de

Lei nº 2.860 em discussão única, sem debates. Em votação única, é a Emenda nº 01 aprovada por unanimidade. Em apreciação a Emenda nº 02, o senhor Presidente solicita sua
leitura ao Assessor Jurídico. Em seguida, submete-a em discussão, sem debates e em
votação, resultando aprovada por unanimidade. O senhor Presidente submete a Emenda
nº 03 ao Projeto de Lei nº 2.860 em discussão única, sem debates. Em votação única, é a
Emenda nº 03 aprovada por unanimidade. O mesmo ocorre com a Emenda nº 04, que
lida, é submetida em discussão, sem debates e, em seguida, em votação, resta aprovada
por unanimidade. Prosseguindo com a apreciação do Projeto de Lei nº 2.860, já emendado, o senhor Presidente passa a colher, ante a falta de forma escrita, os pareceres
verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de
Obras e Serviços Públicos, que opinam, cada qual por sua vez, pela aprovação da matéria, por unanimidade. Em discussão única, não há debates; em votação única, é o Projeto de Lei nº 2.860 aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente anuncia a
apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 686 sob regime de urgência e em seguida
solicita a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. O senhor Presidente passa a colher, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras
e Serviços Públicos cada qual manifestando sua aquiescência à propositura em exame,
pelo voto unânime de seus membros. Segue com a discussão única do Projeto de Lei
Complementar nº 686 e, sem debates, prossegue com a sua votação única, dela resultando aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em deliberação o Projeto de
Resolução nº 405, em urgência, solicitando ao Assessor Jurídico a leitura do respectivo
parecer jurídico. A seguir, colhe, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das
Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços
Públic que opinam pela aprovação da matéria, à unanimidade. A seguir, o Projeto de
Resolução nº 405 vai submetido à discussão única, sem debates. Submetido à votação
única, é o Projeto de Resolução nº 405 aprovado por unanimidade. O senhor Presidente
coloca em apreciação o Projeto de Resolução nº 406, solicitando a leitura do respectivo
parecer jurídico. Após a leitura do parecer jurídico, o senhor Presidente colhe, ante a
falta de forma escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, cada qual por sua vez opinando pela aprovação da matéria, à unanimidade. A seguir, vai submetido o Projeto de
Resolução nº 406 em discussão única, sem debates. Submetido em votação única, é o
Projeto de Resolução nº 406 aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente
coloca em apreciação o bloco das Moções números 2.015 a 2.019 e solicita o respectivo
parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão, manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti. Em votação, o
bloco das Moções números 2.015 a 2.019 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em
se manifestar deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário da Mesa. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo, sentado a sua mesa, agradece os Vereadores pela aprovação
do Requerimento nº 2.600, observando a retificação da data para o comparecimento do
Diretor Municipal de Habitação, que será no dia 11 do corrente às 10h00, e convida todos os Vereadores para a reunião que fará no dia anterior à convocação do Diretor, dia
10, com os munícipes que estão questionando a lista de inscrição para a moradia, às
10h00. Cumprimenta o professor João Justino, presente na assistência, pela contribuição cultural. Com a palavra a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno se refere ao
quanto abordado pelo Vereador Denis Roberto Braghetti na fase de discussão do Requerimento nº 2.600, dizendo que entendeu se tratar de uma denúncia grave, pelo que
aconselha o Vereador a apurar os fatos, já que para denunciar devam existir provas.
Agradece o Deputado Federal Baleia Rossi que liberou duzentos e trinta mil
(R$.230.000,00) para aquisição de ambulância tipo furgão, atendendo seu pedido e mais

cem mil reais (R$.100.000,00) para o custeio da Saúde. Diz que o referido Deputado Federal irá conseguir outras verbas para aquisição de veículos que menciona, enaltecendo
o trabalho do Baleia Rossi junto à cidade, atendendo os pedidos dos Vereadores do
MDB. Agradece também ao Deputado Caruso pela interferência junto ao Governo do
Estado para a recuperação da Marginal do Rio Jundiaí. Sem mais Vereadores inscritos
para falar, o senhor Presidente cumprimenta os aniversariantes do Legislativo do mês
de Janeiro que cita. Nada mais havendo a tratar, agradece a presença de todos e declara
encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na
Sessão Ordinária de 18 de fevereiro de 2020, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-
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